Przepisy na Święta
Promocje od 1 do 31 marca 2018 r.

Wiosna to dla wielu z nas okres wyczekiwany z niecierpliwością. Po długiej, mroźnej i ciemnej
zimie przychodzi czas kolorów oraz dłuższych dni. Na nowo odnajdujemy radość i motywację
do zmian. To również Wielkanoc, a więc moment szczególny, bo spędzony w gronie najbliższych.
W naszej gazetce przedstawiamy Państwu przepisy tradycyjne oraz te bardziej nietuzinkowe, które
z pewnością przypadną do gustu niejednemu smakoszowi. Zachęcamy do wspólnego, kreatywnego
przygotowywania wielkanocnych smakołyków.
Życzymy Państwu świąt spokojnych i radosnych. Niech ta Wielkanoc przyniesie wiele zdrowych,
smacznych potraw a dni spędzone z najbliższymi zapewnią niezapomniane wspomnienia na kolejne lata.

ŻUR NA ZAKWASIE

Żur staropolski
500 g
Vitapol

4,70 zł

3,99 zł
-15%

Kiełbasa biała
wiankowa parzona
Przepis z książki „Slow Life z widokiem
na Śnieżkę, czyli Polna Zdrój”.

cena za 100 g
Tradycyjne Jadło

3,99 zł
Składniki:
• 3 marchewki
• 1 pietruszka
• ¼ dużego selera
• 1 por
• 5 liści laurowych
• 5–8 ziaren ziela angielskiego
• 5 ząbków czosnku
• 6–8 grzybów suszonych
• 4 l wody
• 1 l zakwasu
• 2–3 gałązki majeranku
• 5 jajek
• 1 kg białej kiełbasy
Przygotowanie:
Wszystkie warzywa myjemy i obieramy, wkładamy do garnka, dorzucamy liście laurowe, ziele i umyte grzyby, wlewamy wodę, doprawiamy
solą i nastawiamy wywar. Pod koniec gotowania dodajemy wyciśnięty
czosnek oraz pieprz do smaku. Gdy wywar jest już gotowy, dodajemy
zakwas, dokładnie mieszamy i doprowadzamy do wrzenia. Przelewamy do wazy i posypujemy majerankiem. W wazie czeka ugotowane
jajko i ewentualnie biała podsmażona kiełbasa.

3,29 zł
-18%

Podgrzybek suszony
BIO
20 g
Runoland

10,99 zł

8,99 zł
-18%

PIEROGI
Z BIAŁĄ KIEŁBASĄ

Kiełbasa biała
wiankowa parzona
cena za 100 g
Tradycyjne Jadło

3,99 zł

3,29 zł
-18%

Masło klarowane
BIO
cena za 100 g
Ghee Easy
Przepis z książki „Slow Life z widokiem
na Śnieżkę, czyli Polna Zdrój”.
18,49 zł

14,99 zł
-19%
Składniki:
FARSZ
• 1½ kg białej kiełbasy
• 2 cebule
• 2 łyżeczki tartego chrzanu
• 2 łyżki masła klarowanego
• sól i pieprz
CIASTO
• 600 g mąki pszennej
• 1 jajko
• woda letnia do sklejenia ciasta
• 1 łyżeczka soli
• 50 ml oliwy

Chrzan tarty
160 g
Vitapol

8,39 zł

6,99 zł
-17%

Przygotowanie:
Kiełbasę wyjmujemy z flaka i przekładamy do miski. Na maśle smażymy
cebulę pokrojoną w drobną kostkę. Wrzucamy do mięsa, dodajemy
chrzan i doprawiamy solą i pieprzem, uważając na ilość, ponieważ biała kiełbasa jest zazwyczaj doskonale przyprawiona, trzeba to jedynie
wydobyć. W misce wyrabiamy ciasto, przekładamy na stolnicę, wałkujemy i szklanką wycinamy kółka. Farsz nakładamy na środek i formujemy
zgrabne pierogi. Wrzucamy do wrzącej, osolonej wody. Od wypłynięcia gotujemy około 30 sekund. Wykładamy na talerz, polewamy oliwą
lub roztopionym masłem z podsmażoną cebulką.

Oliwa z oliwek
extra virgin
BIO
500 ml
Eko Wital

31,49 zł

24,99 zł
-21%

PASZTET Z CZERWONEJ
SOCZEWICY Z SUSZONYMI
POMIDORAMI
Soczewica
czerwona
BIO
500 g
Organic Farma Zdrowia

14,99 zł

12,49 zł
-17%

Pomidory suszone
na słońcu w oleju
Przepis poleca autorka bloga Misa
Mocy, wegetarianka i trenerka zdrowej
kuchni. Zapraszamy do odwiedzenia
strony: http://misamocy.pl/
Składniki:
• 250 g soczewicy czerwonej
• 2 łyżki ziół prowansalskich
• 100 g pestek słonecznika
• sól i pieprz do smaku
• słoik suszonych pomidorów w oleju (350 ml)
• 2 łyżki mąki kukurydzianej lub ryżowej

BIO
cena za 180 g
Eko Wital

15,99 zł

13,99 zł
-13%

Przygotowanie:
Soczewicę gotujemy w wodzie i odcedzamy.
Do ugotowanej soczewicy dodajemy przyprawy, mąkę oraz olej z pomidorów suszonych. Blendujemy na gładką masę.
Na koniec dodajemy drobno pokrojone suszone pomidory i mieszamy
łyżką.
Pasztet wykładamy na blaszkę wyłożoną papierem do pieczenia.
Wstawiamy na godzinę do piekarnika rozgrzanego do temperatury
180 stopni C.

Mąka bezglutenowa
kukurydziana
500 g
Bezgluten

4,10 zł

3,49 zł
-15%

ŚLIWKI
W CZEKOLADZIE

Kakao
BIO
200 g
Cafe Michel

35,59 zł

27,99 zł
-21%

Śliwki bez pestek
BIO
150 g
Organic Farma Zdrowia

16,90 zł

13,99 zł
-17%
Przepis poleca autorka bloga Misa
Mocy, wegetarianka i trenerka zdrowej
kuchni. Zapraszamy do odwiedzenia
strony: http://misamocy.pl/

Sok z cytryn 100%
BIO

Składniki:
• 200 g orzechów laskowych
• 3 łyżki kakao + kakao do obtaczania
• 250 g miękkich śliwek
• sok z 1 ½ cytryny
• skórka otarta z 2 cytryn
• wiórki kokosowe do obtaczania

250 ml
Eko Wital

5,89 zł

4,99 zł
-15%

Przygotowanie:
1.	Orzechy podpiekamy w piekarniku rozgrzanym do 180 stopni, aż
delikatnie zbrązowieją i skórka zacznie odstawać. Po wystudzeniu
obieramy ze skórki i rozdrabniamy w kruszarce.
2.	Dodajemy kakao, sok z cytryny, skórkę z 1 cytryny i śliwki blendujemy
na w miarę gładką masę.
3.	Przygotowujemy posypkę. Na jeden talerzyk wsypujemy 1–2 łyżki kakao, na drugi 1–2 łyżki wiórek kokosowych wymieszanych ze
skórką cytryny.
4.	Z powstałej masy formujemy kulki, połowę obtaczamy w kakao, drugą połowę w wiórkach i skórce cytrynowej.

Orzechy laskowe
BIO
150 g
Organic Farma Zdrowia

5. Przechowujemy w lodówce.

15,50 zł

12,99 zł
-16%

MAZUREK JAGLANY

Cukier z kwiatu
drzewa palmyra
BIO
250 g
Sugavida

41,99 zł

32,99 zł
-21%

Jagody goji
BIO
Przepis polecany przez naszego dostawcę cukru SugaVida
firma Elfrodo.
Składniki:
Kruchy spód jaglany:
• 200g zimnego masła,
• 6 łyżek cukru z kwiatu drzewa Palmyra SugaVida,
• 2 jajka,
• 2 łyżki jogurtu naturalnego,
• 400g mąki jaglanej.
Masa kokosowa:
• 200ml wody,
• 6 łyżek cukru z kwiatu drzewa Palmyra SugaVida,
• 2 x budyń waniliowy bez cukru,
• 2 puszki mleka kokosowego (800ml)
•
Dekoracja:
• Wiórki kokosowe, jagody goji
Przygotowanie:
Do miski wsypać mąkę, cukier z kwiatu drzewa Palmyra, pokrojone
masło. Rozcierać masło z mąką palcami, aż powstanie drobna kruszonka, wymieszać z jogurtem a następnie dodać jajka i połączyć
składniki w jednolite i gładkie ciasto. Uformować kulę, rozpłaszczyć ją
na placek, zawinąć w folię i włożyć do lodówki na godzinę. Piekarnik
nagrzać do 180 stopni C. Ciasto rozwałkować, przenieść do formy,
wykleić spód i boki formy. Spód podziurkować widelcem, na brzegach
zrobić ozdobny rant . Piec przez ok. 18-20 minut na złoty kolor. Wyjąć z piekarnika i ostudzić. Proszek budyniowy rozprowadzić w 200
ml wody. Mleko kokosowe zagotować z dodatkiem cukru z kwiatu
drzewa Palmyra, dodać rozprowadzony w wodzie proszek, dokładnie
wymieszać, zagotować. Odstawić z ognia. Nieco przestudzić i wylać
na przestudzony spód. Mazurka dekorujemy jagodami goji i wiórkami
kokosowymi.

75 g
Organic Farma Zdrowia

12,90 zł

10,49 zł
-19%

Mleko kokosowe 17% tł.
BIO
400 ml
Rish

9,49 zł

7,49 zł
-21%

Śmietana 18%

PASCHA

BIO
200 g
Organic Farma Zdrowia

4,99 zł

3,99 zł
-20%

Masło ekstra osełka
BIO
170 g
Organic Farma Zdrowia

10,99 zł

8,99 zł
-18%
Przepis z książki „Slow Life z widokiem
na Śnieżkę, czyli Polna Zdrój”.

Skórka
pomarańczowa
kandyzowana
BIO,
100 g
Leckers

Składniki:
FARSZ
• 2 l mleka 3,2%
• 250 ml gęstej kwaśnej śmietany 18%
• 8 jajek
• 1 kostka masła
• 1 szklanka cukru
• 1 łyżeczka ekstraktu z wanilii
• 2 cytryny
• 1 szklanka dodatków owocowych (kandyzowane skórki
pomarańczy, suszone morele, rodzynki sułtańskie lub inne)
Przygotowanie:
Mleko ze śmietaną i jajkami dokładnie mieszamy i podgrzewamy na
małym ogniu, aż do rozwarstwienia się serwatki i powstania „sera”.
Osobno ucieramy kostkę masła z cukrem i sokiem z dwóch cytryn oraz
ekstraktem z wanilii. Do utartej masy małymi porcjami dodajemy odcedzony „ser”, cały czas delikatnie mieszając. Wrzucamy owocowe
dodatki i mieszamy. Miseczkę wykładamy białą, koronkową serwetką,
przekładamy na nią masę i schładzamy co najmniej 12 godzin. Następnie przewracamy miseczkę i delikatnie zdejmujemy serwetkę, aby
zachować jej wzór.

10,99 zł

8,99 zł

-18%

Morele
BIO
200 g
Organic Farma Zdrowia

9,90 zł

7,99 zł
-19%

STALE

w niskiej

CENIE

Masło ekstra osełka
BIO
170 g
Organic Farma Zdrowia

10,99 zł

8,99 zł
-18%
Jogurt naturalny

Marchew

Banany

BIO

BIO

cena za 1 kg

cena za 1 kg

EKO WITAL

IMPORT

3,99 zł

7,99 zł

Rozszerzamy akcję „STALE w niskiej CENIE”
o kolejne 11 produktów. Mamy ich już w sumie 46! Do ekologicznej
oferty w obniżonej cenie dołączają od tego miesiąca: chrupki
kukurydziane bezglutenowe w 3 smakach, sok jabłkowy 100%,
pierogi z serem na słodko, mleko świeże 2%, ser emmentaler, len
złocisty oraz herbatki liściaste: czarna, zielona i zielona z żurawiną,
maliną i różą. Wszystkie te produkty są zdrowsze niż żywność
konwencjonalna, bo powstają w zgodzie z naturą: bez chemii rolnej,
sztucznych konserwantów, barwników i polepszaczy smaku czy
GMO.
Nasze ekologiczne TOP 46 w niskiej cenie to produkty używane
w codziennym jadłospisie. Gwarantujemy, że jeśli będą Państwo
korzystać z nich stale, ilość nienaturalnych substancji chemicznych
w Państwa menu ulegnie znaczącej redukcji. Żywność taka jak
dawniej to przepustka do zdrowia i dobrego samopoczucia.

Smacznego i na zdrowie!

BIO

Mleko świeże krowie
3,2%

Mleko świeże krowie
2%

200 g

BIO

BIO

Organic Farma Zdrowia
linia Healthy Kids

1l

0,9 l

Organic Farma
Zdrowia

Organic Farma
Zdrowia

4,99 zł

5,49 zł

4,99 zł

3,99 zł
-20%

4,99 zł
-9%

3,99 zł
-20%

Pierogi z serem
na słodko

Ser gouda młody,

Ser emmentaler

BIO

BIO

150 g

150 g

Organic Farma
Zdrowia

Organic Farma
Zdrowia

BIO
400 g
Produkty Klasztorne

18,90 zł

14,99 zł
-21%

oryginalny,
holenderski
(plastry)

15,99 zł

11,99 zł
-25%

oryginalny
holenderski
(plastry)

15,99 zł

11,99 zł
-25%

Płatki owsiane
pełnoziarniste

Miód nektarowy z lipą

BIO

400 g

300 g

Organic Farma
Zdrowia

Organic Farma
Zdrowia

BIO

STALE

w niskiej

4,99 zł

28,99 zł

3,99 zł
-20%

23,99 zł
-17%

Syrop klonowy

Cukier kokosowy

CENIE

BIO

BIO

Krem z migdałów
raw

250 ml

300 g

BIO

Organic Farma
Zdrowia

Eko Wital

180 g
Damiano

27,99 zł

12,59 zł

21,99 zł
-21%

25,90 zł

9,99 zł
-21%

19,99 zł
-23%

Pieczywo chrupkie
amarantusowe bez
glutenu
BIO

BIO
100 g

100 g
Eko Wital

Wafle kukurydziane
z solą bez glutenu

5,00 zł

Organic Farma
Zdrowia

4,49 zł
-10%
Tofu naturalne

4,50 zł

3,99 zł
-11%

BIO

Parówki wiedeńskie
z delikatną cielęciną

200 g

BIO

Taifun

200 g

8,99 zł

7,49 zł
-17%

Organic Farma Zdrowia
linia Healthy Kids

18,90 zł

15,99 zł
-15%

Koncentrat pomidorowy

STALE

w niskiej

CENIE

BIO

Przecier pomidorowy
passata

200 g

BIO

Eko Wital

680 g
Organic Farma
Zdrowia

7,89 zł

9,69 zł

5,99 zł
-24%

7,49 zł
-23%

Makaron farfalle
BIO

Makaron penne
rigate pełnoziarnisty

500 g

BIO

Granoro

500 g

6,10 zł

4,99 zł
-18%

Granoro

6,10 zł

4,99 zł
-18%

Mąka pszenna
luksusowa typ 550

Ryż biały długoziarnisty

BIO

500 g

1 kg,

Organic Farma
Zdrowia

Organic Farma
Zdrowia

BIO

12,49 zł

9,39 zł

8,99 zł

7,49 zł
-20%

-28%
Kasza gryczana
niepalona

Kasza jaglana

BIO

500 g

500 g

Organic Farma
Zdrowia

Organic Farma
Zdrowia

11,39 zł

8,99 zł
-21%

BIO

9,39 zł

5,99 zł
-36%

Kawa mielona 100%
arabica fair trade

Czekolada gorzka 72%
z migdałami

BIO

BIO

250 g

100 g

Ecor

Cachet

26,99 zł

13,70 zł

19,99 zł

10,99 zł

-26%
Herbatka czarna
liściasta

STALE

w niskiej

CENIE

-20%
Herbatka zielona
liściasta

BIO

Herbatka zielona
z żurawiną, maliną
i różą

100 g

BIO

80 g

Dary Natury

80 g

Dary Natury

21,00 zł

14,99 zł
-29%
Olej kokosowy virgin
BIO

Dary Natury

BIO

21,00 zł

16,99 zł

14,99 zł
-29%

11,99 zł
-29%

Olej lniany
BIO
250 ml

500 ml
Organic Farma Zdrowia

Złoto Polskie

29,90 zł

23,20 zł

25,99 zł
-13%

15,99 zł
-31%

Oliwa z oliwek extra
virgin

Olej słonecznikowy
do smażenia

BIO

BIO

500 ml

1l

Eko Wital

Eko Wital

31,49 zł

28,49 zł

24,99 zł
-21%

22,99 zł
-19%

STALE

w niskiej

Napój migdałowy
niesłodzony

Len złocisty

BIO

250 g

1l

Organic Farma Zdrowia

15,40 zł

7,29 zł

12,99 zł

5,99 zł

Ecomil

CENIE

BIO

-16%

-18%

Bulion warzywny

Płatki drożdżowe
nieaktywne

w kostkach bez glutenu,
drożdży i oleju palmowego
BIO

BIO
100 g, Organic Farma Zdrowia

60 g
Eko Wital

6,50 zł

21,99 zł

4,99 zł
-23%

15,99 zł
-27%

Żelki (misie)
bez żelatyny

Daktyle bez
pestek

Rodzynki sułtanki

BIO

BIO

250 g

100 g

150 g

Organic Farma Zdrowia
linia Healthy Kids

Organic Farma
Zdrowia

Organic Farma
Zdrowia

BIO

12,49 zł

7,90 zł

9,90 zł

8,99 zł
-28%

5,99 zł
-24%

7,99 zł
-19%
Sok jabłkowy 100%

Chrupki kukurydziane
bez glutenu

BIO
250 ml

BIO

Eko Wital

50 g
Biosaurus

4,89 zł

3,99 zł

3,99 zł

3,39 zł
-15%

o smaku
ketchupowym

o smaku
serowym

z solą
morską

-18%

POLECANE
Kurkuma latte
24,99 zł
z imbirem

Sól himalajska
gruboziarnista

31,49 zł

BIO

500 g

4,99 zł

60 g, Sonnentor

Dietwital

Kurkuma latte to gotowa mieszanka
składników przeciwzapalnych (na czele
z kurkumą). Wystarczy wymieszać ją
z napojem roślinnym, żeby otrzymać zdrowy
koktajl.

Sól wydobywana ręcznie u podnóża
Himalajów w Pakistanie. Ten różowy diament
jest uznawany za najczystszą sól.
Sól himalajska ma naturalnie różową barwę,
jest nierafinowana i niewzbogacana.
Doskonale podkreśla smak potraw. Źródło
wielu minerałów m.in. potasu, wapnia
i żelaza.

-21%

Miód
wielokwiatowy
380 g

-17%

Morwa biała
BIO

23,99 zł

Nikończuk

5,99 zł

100 g

28,49 zł

7,99 zł
9,99 zł

Organic Farma Zdrowia

Ekologiczne suszone owoce morwy białej
to niezwykle ciekawa w smaku i pożywna
przekąska. Morwa doskonale sprawdza się
również jako składnik sałatek, kompotów,
dżemów, marmolad, win i likierów.

Miód wielokwiatowy zawiera pyłki
z różnych kwiatów. Jest uniwersalny
w zastosowaniu - wzmacniający dla dzieci
i dorosłych. Zalecany przy przeziębieniach;
najlepszy na co dzień.

-16%
Ciecierzyca
konserwowa
BIO

Sok z pokrzywy
BIO

5,49 zł

350 ml

-20%

Organic Farma Zdrowia

500 ml
Look Food

6,49 zł

Ekologiczna ciecierzyca w zalewie, po
odsączeniu gotowa do spożycia. Jest
podstawowym składnikiem humusu
– miksuje się ją z czosnkiem, oliwą i pastą
tahini. Doskonale sprawdza się w sałatkach
z dodatkiem posiekanej cebuli i oliwy
z oliwek. Znakomita na puree, używana
do dań jednogarnkowych, sosów, zup
i gulaszów, duszonych potraw; doskonale
komponuje się z wieloma przyprawami.

23,99 zł

-15%

29,99 zł

Sok z pokrzywy Look Food to sok
otrzymywany ze świeżych, intensywnie
zielonych liści. Pokrzywa zwyczajna jest
znana od setek lat w ziołolecznictwie. Sok
pozyskany z pokrzywy polecany jest do
bezpośredniego spożycia lub jako dodatek
do koktajli.

-20%

WĘDLINY
Szynka z Mleczkowa
na wagę
cena za 100 g

5,39 zł
6,39 zł

Produkty Klasztorne
Szynka wieprzowa wędzona parzona,
opakowana w ozdobną siatkę.

-16%

Kiełbasa wiejska
cena za 100 g
Bartlowizna

Tradycyjna aromatyczna polska
kiełbasa produkowana według
tradycyjnej receptury z 100% mięsa
wieprzowego z łopatki, dodatkiem
przypraw naturalnych, wędzona
drewnem olchowo-bukowym. Produkt
bezglutenowy.

4,49 zł
5,19 zł

-13%

NOWOŚCI
Daktyle świeże
medjool

22,99 zł

BIO, 150 g, OrganicHouse
Medjool to jedne z największych daktyli
świata. Są świeże i miękkie. Diametralnie
różnią się od daktyli suszonych. Pojedynczy
daktyl Medjool waży od 15 do 28 g,
wyglądem przypomina dużą śliwkę, a jego
walory smakowe i zdrowotne pozytywnie
zaskakują. Pomarszczona, czasami
lekko odchodząca skórka, białe plamki
(krystalizacja cukrów) wynikają z normalnego
procesu dojrzewania i nie mają wpływu na
walory smakowe i odżywcze.

Spaghetti
z Atlantykususzone algi

37,49 zł

Czekolady
w 3 smakach: 12,99 zł
truskawkowa,
pomarańczowa, na
mleku kokosowym
BIO, 80 g, Me Gusto

Czekolady Me gusto nie
zawierają w swoim składzie
żadnych składników pochodzenia
zwierzęcego i glutenu. Występują
w trzech smakach: truskawkowa,
pomarańczowa oraz kokosowa.

Krakersy
orkiszowe
z algami

23,99 zł

BIO, 100 g, Algamar

BIO, 150 g, Algamar

Spaghetti z suszonych glonów rodzaju
Himanthalia. Włączenie do diety produktów
z alg morskich pozwala wzbogacić ją o cenne
wartości żywności gęstej odżywczo.

Ekologiczna przekąska z mąki orkiszowej,
pełnoziarnistej mąki ryżowej, płatków
owsianych, z dodatkiem oliwy, sezamu
i alg morskich rodzaju Wakame, słodzona
syropem z jęczmienia.

Napój migdałowy
słodzony syropem
z agawy

Ser wegański z ryżu
pełnoziarnistego
kiełkowanego
w stylu cheddar

5,99 zł

BIO, 200 ml, Ecomil
Ekologiczny napój z migdałów słodzony
syropem z agawy. Doskonały do koktajli,
smoothie, drinków, a także płatków
śniadaniowych.

Sok z aronii 100%
BIO,
300 ml, Vero

7,99 zł

Aronia zawiera mnóstwo antyoksydantów,
które neutralizują szkodliwe działanie
sprzyjających starzeniu wolnych rodników.
Największą rolę przeciwutleniającą przypisuje
się antocyjanom, czyli naturalnym barwnikom
obecnym w czerwono – fioletowych owocach
i warzywach.

10,99 zł

BIO, 80 g, Risella
Ekologiczna przekąska z mąki orkiszowej,
pełnoziarnistej mąki ryżowej, płatków
owsianych, z dodatkiem oliwy, sezamu
i alg morskich rodzaju Wakame, słodzona
syropem z jęczmienia.

Wafelki ryżowe
i wafelki
ryżowe marchewjabłko bez glutenu
BIO, 40 g, Am Am
Ekologiczne wafelki
idealne dla najmłodszych.
Słodzone skoncentrowanym
sokiem z marchwi bio i sok
z jabłka bio.

4,99 zł

PROMOCJE
Jaja kurze

12,99+12,99=25,98 zł

BIO,

Majonez

19,98 zł

2x10 szt.
Organic Farma Zdrowia

BIO,

cena za opakowanie / szt.: 9,99 zł

Jaja ekologiczne pochodzą od kur,
które spożywają wyłącznie karmę
bez żadnych sztucznych dodatków,
nie modyfikowaną genetycznie.
Kury korzystają z pobytu na
świeżym powietrzu a jaja znoszą do
specjalnie przygotowanych gniazd.
Produkt rolnictwa ekologicznego.

2x400 g, Eko Wital

-23%

Groszek zielony
w zalewie

7,80+7,80=15,60 zł

12,98 zł

BIO,

15,99+15,99=31,98 zł

cena za opakowanie / szt.: 6,49 zł

24,98 zł
cena za opakowanie / szt.: 12,49 zł

Majonez wykonano ze składników takich
jak: olej rzepakowy, żółtko w proszku,
woda, ocet spirytusowy, cukier, sól
morska oraz sok cytrynowy. Majonez
zawiera 66 % tłuszczu. Świetnie sprawdzi
się jako smaczny dodatek do różnych
potraw czy kanapek.

-23%
8,20+8,20=16,40 zł

Kukurydza
w zalewie

12,98 zł

BIO, 2x340 ml,

cena za opakowanie / szt.: 6,49 zł

Organic Farma Zdrowia

2x350 ml,
Organic Farma Zdrowia
Ekologiczny groszek
zielony w zalewie.
Idealny do sałatek.

Ekologiczna kukurydza w zalewie.
Idealna do sałatek.

-21%

-17%

Cukier waniliowy
BIO,

4,99+4,99=9,98 zł

7,98 zł

2x20 g,

cena za opakowanie / szt.: 3,99 zł

Amylon

Bio C odporność +
Bio C antyoksydanty
BIO,

24,90+24,90=49,80zł

37,98 zł

cena za opakowanie / szt.: 18,99 zł

2x750 ml
Voelkel

Ekologiczny cukier waniliowy to
połączenie cukru trzcinowego
z ziarenkami wanilii. Nie zawiera
dodatku sztucznych barwników
i aromatów. Doskonały dodatek do
deserów, ciast, dressingów, sałatek
owocowych.

Smaczne połączenie soków owocowych
z przetartymi owocami. Mieszanka na
odporność wzbogacona jest przecierem
z aceroli, mango i rokitnika. Mix soków na
odporność wzmocniony jest przecierem
z aceroli i dzikiej róży.

-24%

-20%
Chrupki jaglane
barbecue + chrupki
jaglane solone bez
glutenu
BIO, 2x100 g, Biopont
Bezglutenowe chrupki jaglane z dodatkiem
soli lub przypraw barbecue to produkt, który
ma za zadanie sprostać wymaganiom nawet
najbardziej wyselekcjonowanych klientów.
Chrupki wytwarzane są z kaszy jaglanej,
prażonych orzeszków ziemnych oraz
oleju słonecznikowego i soli lub przypraw
barbecue.

-23%

6,99+5,99=12,98 zł

9,98 zł
cena za opakowanie / szt.: 4,99 zł

Baton kokos + baton
dowolny smak
BIO,
2x50 g, Rawbite
Duńskie batony Raw Bite
powstają wyłącznie na bazie
organicznych, certyfikowanych
składników wolnych od GMO.
W procesie produkcji nie jest
używana wysoka temperatura,
co pozwala zachować
wszystkie wartości odżywcze
i energetyczne.

8,99+8,99=17,98 zł

13,98 zł
cena za opakowanie / szt.: 6,99 zł

-22%

OFERTA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
Ciderinn śliwka węgierka
0,75 l
Jrbb

29,99 zł

Ciderinn 2xgłębszy smak
czerwony

12,99 zł

0,75 l, Jrbb

Wytwarzany w 100% ze świeżo
wyciśniętego soku z zebranych jesienią
polskich śliwek węgierek. Dzięki temu jest
wyjątkowo głęboki i niezwykle intensywny
w smaku. W naturalny sposób oddaje pełnie
jesiennych aromatów; ma piękny, ciemny,
śliwkowy kolor. Cider Inn węgierkowy jest
półsłodki, dostępny w butelkach 0,75l,
o zawartości alkoholu 7,5%.

Cider Inn 2xGłębszy Smak jest wytwarzany
ze 100%-wego moszczu jabłkowego.
Oznacza to, że do produkcji użyto tylko
świeżo wyciśniętego soku z jabłek. Nie ma
w nim zagęszczonych soków, ani wody.
Niepasteryzowany. Cider Inn „Czerwony”
jest półsłodki, o zawartości alkoholu 7%.

Wino aroniowe wytrawne

Wino z czarnej
porzeczki

BIO
0,75 l, Vin-Kon

25,99 zł

Wino aroniowe powstało w wyniku
tradycyjnej metody fermentacji ze świeżych,
dorodnych owoców aronii. Owoce aronii są
znakomitym źródłem wielu cennych substancji
czynnych (antocyjanów), witamin (C, B2,
B6, PP, P, E, karotenu, czyli prowitaminy A),
mikroelementów (molibdenu, manganu, miedzi,
boru, jodu, kobaltu) oraz błonnika i pektyn
ułatwiających pracę układu pokarmowego
i usuwających toksyny z organizmu. Wszystkie
te składniki wspomagają nasz układ
odpornościowy.

Wino il ponte
pinot grigio
BIO

28,99 zł

BIO
0,75 l, Vin-Kon

25,99 zł

Wino z czarnej porzeczki jest produkowane
według starej wielkopolskiej receptury,
przygotowywane ze świeżych owoców
porzeczki. Wino z czarnej porzeczki –
pasuje do dziczyzny (zwłaszcza sarniny),
jagnięciny, dorsza, pieczeni z lżejszymi
sosami, pasztetów (z wątróbek z gęsi),
gulaszów (słodkich, np. z marchewką),
grzybów, sosów, deserów czekoladowych
o zawartości kakao powyżej 70%.

Wino solluna
montepulciano
d'abruzzo
29,99 zł

0,75 l, Vivolovin

BIO, 0,75 l, Vivolovin

Świeże, wyraziste Pinot Grigio
z włoskiego Veneto, z delikatną nutą
egzotyki. Pachnące jabłkiem, gruszką
i odrobiną ananasa. Pasuje do pizzy
i białych mięs.

Lekkie Montepulciano z Abruzji o wiśniowopoziomkowych aromatach, z niewielką
ilością garbników, świeżą kwasowością
i subtelną słodyczą. Pasuje do kuchni
śródziemnomorskiej i spaghetti.

Wino białe wytrawne
vinho verde white

Wino garnacha
czerwone wytrawne

BIO

BIO

0,75 l, Air

59,99 zł

Cytrynowy kolor, orzeźwiające, eleganckie
i intensywne wino, z ogromną świeżością
cytrusowych ziół oraz smakiem owoców
prosto z sadu. Zawiera niezwykle trudne do
połączenia cechy: lekkość i głęboki smak.

0,75 l, Esenzia

42,99 zł

Wino pełne wrażeń i młodzieńczego
charakteru. Jego fioletowo-czerwony kolor jest
przedsmakiem ciepłego i zrównoważonego
finiszu. Bukiet ukazuje jego wyjątkowe
i intensywne aromaty winogron Garnacha.
W smaku doskonale zrównoważone,
wypełnione soczystymi owocami.

Oferta dostępna w obrębie wydzielonego stoiska alkoholowego, zgodnie z art. 131 ust. 9 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. nr 473 poz. 70 z 2007 r. z późniejszymi zmianami). Młodzieży do lat 18 i osobom nietrzeźwym alkoholu nie sprzedajemy. Uwaga: alkohol
stanowi zagrożenie dla zdrowia. Nawet niewielka ilość alkoholu szkodzi zdrowiu kobiet w ciąży oraz jest niebezpieczna dla kierowców.
Organic Farma Zdrowia zastrzega sobie prawo do pomyłek, błędów w druku gazetki oraz zmiany cen w nich widocznych. Zdjęcia produktów widocznych w gazetce nie zawsze oddają rzeczywisty
ich wygląd. Produkty dostępne do wyczerpania zapasów.

